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چکیده
حکایتهای گلستان سعدی ،از جملۀ موفّقترین حکایات ادبیّات کهن فارسی هستند .در این پژوهش که با هدف نمایاندن یکی از
ارزشهای گلستان سعدی صورت پذیرفته ،مسئلۀ «سرعتِ روایت» به عنوان عاملی مؤثّر در شهرت و ماندگاری حکایتهاای ایان
اثر مورد بررسی قرار گرفته است .بررسی سرعت روایت برای آن است که نشان داده شود در یک اثر ادبی ،کنشها و رویدادها در
طول چه مدّتی از زمان رخ داده و در سنجشِ هر یک از برهههای زمانی چه حجمی از کتاب به آنها اختصاص یافتاه اساتل ااذا،
بدین منظور حکایتهای گلستان بر اساس نظریّۀ روایتشناسی «ژرار ژنت»  ،به شایو توصای ی ا تحلیلای ،بررسای گردیاد و باه
عوامل افزاینده وکاهشدهند سرعتروایی در مباحثی نظیر گزینش و حذف ،زمانپریشی ،بساامد ،توصای ،،گ اتوگاو ،افازودن
اپیزود ،نظریّهپردازی نویسنده ،بیان عمل ذهنی ،نمایاندن زمان خیاای و زمان روانی ا عاط ی ،حدیث ن س و نقل قول پرداخته شد.
نتیجۀ این بررسی نشان از آن دارد که سرعتِ روایت در حکایتهای گلستان سعدی «کُند» است .با توجّه به حجم این حکایتهاا،
است اد حداکثری از عوامل کاهند سرعت در آنها به عنوان یک حُسن به شمار میآید و باعث شهرت و ماندگاری بایش از پایش
این اثر ادبی شده است.
کلید واژهها :سعدی ،گلستان ،سرعتِ روایت ،زمانِ روایی ،نظریّۀ ژنت
مقدّمه
بنا به اهمّیّت شیو روایت در آثار ادبی ،امروزه علم «روایتشناسی» اهمّیّت فراوانی یافته است و در درون روایت ،مسائلۀ «زماان»
جایگاه ویژهای دارد« .زمان» و «سرعت» در روایت دو مقواهای هستند که ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و همواره در روایت آثار
روایی مؤثّر واقع میشوند .سعدی یکی از مطرحترین حکایتنویسان زبان فارسی است که در ایان پاژوهش حکایاتهاای کتااب
گلستان او جهت بررسی «سرعتِ روایت» انتخاب شدهاست .در ایان مقاااه باه بررسای  18قطعاه از گلساتان 8کاه دارای سااختار
حکایت (دارای دو عنصر گ توگو و کنشِ داستانی) و پیرنگ منسجمتری هستند پرداخته شدهاست .دایل انتخااب حکایاتهاای
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گلستان ،شهرت این اثر و شیو روایت واقعگرایانۀ سعدی در آنها است .در افزایش و کاهش سرعتِ زمان روایت در حکایتهاای
گلستان میتوان عوامل ذیل را بررسی نمود:
 8ا عوامل افزایش سرعت ،از قبیل گزینش و حذف ،زمانپریشی از نوع آیندهنگری ،بسامد بازگو و بسامد م رد.
 -7عوامل کاهش سرعت ،از قبیل توصی ،،بیان عمل ذهنی ،افزودن اپیازود ،زماانپریشای از ناوع گذشاتهنگاری ،خودگاویی
(حدیث ن س) ،نمایاندن زمان روانی  -عاط ی ،نقل قول (مستقیم و غیرمستقیم) ،کاربرد تشبیه ،نظریّهپاردازی نویسانده ،نمایانادن
زمان خیاای ،گ توگو ،بسامد مکرّر ،شتاب من ی و مقایسۀ شخصیّتهای داستان.
 .1بیان مسئله
ادبیّات از دیرباز ،توجّه زیادی به تصویرکردن زندگی بر پایۀ ارزشها را داشته و این روایت است که با تصویر کاردن زنادگی بار
بنیاد زمان ،وظی ۀ دیگری بر وظای ،ادبیّات افزوده است .برای زندگی دو جنبه قائل شدهاند« :زندگی در قااب زماان و زنادگی در
قااب ارزشها .روایت در مجموعِ خود ،اگر روایت خوبی باشد ،همین تابعیّت دوگانه را رعایت میکند ،با ایان ت ااوت کاه در آن
تبعیّت از زمان ضروری است» (فورستر.)11:8157 ،
پس از درک ارزش زمان در روایت ،باید توجّه خود را به زمانِ روایی معطوف داشت کاه ایان زماان (زماان روایای) در ماتن
قابلبررسی است .با شکلگیری روایت توجّه بسیاری به عنصر «زمان» شدل به گونهای که «روایت ،سانّت ادبای دیریناۀ اسات اده از
داستانهای بیزمان ،به منظور منعکس کردن حقایق جاودانۀ اخالقی را زیر پا نهاد .به عبارت دیگر ،در پیرنگِ روایت به واساطۀ عامال
زمان ،ارتباطی علّی بین وقایع برقرار میشود و همین امر ساختار روایت را منسجم میکند .شاید از این مهمتر تأثیری باشد کاه تأکیاد
روایت بر فرایند زمان ،در شخصیّتپردازی باقی میگذارد» (الج ،وات و دیچز .)17:8113 ،شایان ذکر است که زمان ماتن مت ااوت از
زمان تقویمی استل زیرا «زمان متن نه بُعد زمانی ،که بُعدی حجمی دارد .بنابراین ،زمان متن به طرزگریز ناپذیری خطّی اسات .ژنات،
جامعترین بحث را ذیل ناهمخوانیهای میان زمانِ داستان و زمانِ متن مطرح کردهاست» (ریمونکنان.)31-31 :8112 ،
از مسائل اصلی مطرح در درون زمان روایی ،مسئلۀ «سرعتِ روایت» است .نرجس عمادی در پایانناماۀ خاود ،در ماورد شارح
کار «کاترین هیوم» ،اینگونه مینویسد« :هیوم با در نظر داشتن پدید سرعت و شتابزدگی در رمانهای معاصر و تأثیر آن بر ذهن
خواننده ،م هوم سرعت روایت را مطرح و عوامل ایجادکنند آن را بررسی می کند .از موارد مطارح شاده در نظریّاۀ هیاوم ،شاگرد
کمّیّتی کردن مسئلۀ سرعت است .او در این مورد سعی می کند سرعت را به صورت عددی بیاان کناد تاا متاون و سارعت آن باه
صورت ریاضی مقایسه شود» (عمادی.)71 :8111 ،
بررسی سرعت روایت در یک اثر ادبی برای آن است که نشان داده شود کنشها و رویدادها در طول چه مدّت زماانی رخ داده
و با توجّه به این برهه از زمان ،چه حجمی از کتاب به آنها اختصاص یافتهاست .گزارش ،داستان و روایت ،سه عامال مت ااوت باا
یکدیگر هستند« .گزارش ترتیب رویدادها در متن است .داستان ترتیب واقعی رویدادها در جهان بیرون ماتن اسات ،تسلسالی کاه
رویدادها عمالً در آن اتّ اق میافتند و میتوان آن را از متن استنباط کرد و روایت ،همان عمل روایت کردن و ارائۀ گزارش اسات»
(اخالقی .)33 :8123 ،ژنت ،رابطۀ زمانی میان روایت و داستان را به سه جزء ،با عنوان :ترتیب (نظم) ،تاداوم (اساتمرار) و بساامد
(تکرار) تقسیم میکند (ریمونکنان .)21 - 87 :8112،مبحث «زمانپریشای» از مهامتارین موضاوعات در سارعت روایات اسات.
«زمانپریشی میتواند به زمان گذشته یا آینده دالات کند ،خواه با فاصلۀ بیشتر از زمان حاال یاا کمتار» ).(Genette, 1980: 48
در این پژوهش ،نظریّۀ روایتشناسی «ژرار ژنت» به عنوان معیاری برای بررسای سارعتِ روایای حکایاتهاای گلساتان ساعدی
انتخاب شدهاست .دایل این انتخاب ،جامعتر بودن نظریّۀ ژنت نسبت به سایر نظریّات بودهاست.
 .1-1سؤاالت پژوهش
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بیشتر حکایتهای گلستان به شیو واقعگرایانه نگارش یافتهاند و در عین سادگی ،از بسایاری جهاات باا اصاول و شاگردهای
داستاننویسی معاصر در ارتباط هستند .در این مقااه تالش میگردد تا به سؤالهای زیر پاسخ داده شود:
 -8مهمترین عوامل مؤثّر در سرعت روایتِ حکایتهای گلستان کداماند؟
 -7آیا سرعت تُند یا کُندِ روایت ،در ماندگاری و شهرت حکایتهای مورد بحث ،تأثیری دارد؟
 .2-1اهداف پژوهش
با توجّه به اینکه سرعت مطلوبِ «زمان روایی» در محبوبیّت و شهرت هر روایتی تأثیر به سزایی دارد و همچنین ،تاکنون تحقیق
مستقلّی در مورد بررسی سرعت روایت در حکایتهای گلستان سعدی انجام نشدهاستل با در نظر داشاتن شاهرت گلساتان ،ایان
ضرورت احساس شد که با واکاوی مسئلۀ «سرعتِ روایت» در حکایتهای این اثر ،تأثیر سرعت «تُند» یا «کُند» روایت ،به گونهای
علمی بررسی شود .این امر عالوه بر معطوف نمودن نظر رماننویسان نوپا باه اهمّیّات زماان روایای در حکایات ،در ساوق دادن
محقّقان به سوی کش ،جنبههای ناشناختۀ دیگر آثار ادبی کهن زبان فارسی نیز تأثیر بهسزایی خواهد داشت .اهداف ایان مقاااه را
میتوان بدین صورت برشمرد:
 -8بررسی موارد است اده از عوامل افزاینده و کاهند سرعت روایت در حکایتهای گلستان.
 -7بررسی تأثیر سرعت روایت به عنوان یکی از مباحث مهم در ماندگاری حکایتهای گلستان.
 -1مشخّص نمودن مهارت سعدی در است اد موفّق یا ناموفّق از عوامل سرعتِ روایت.
 .3-1پیشینۀ پژوهش
تاکنون ،پژوهشگران ،رمانها و داستان هایی را از منظر زمان روایی و با تکیه بر نظریّۀ ژرار ژنت ،مورد پژوهش قرار دادهاند کاه
به مواردی از آنها اشاره میشود:
صرفی ( )8115در مقااۀ «زمانمندی روایت در مثنوی» ،به این نتیجه رسیدهاست که ساختار کلّای مثناوی موالناا بار اسااس نظام
«زمانی -منطقی» سازماندهی شده و همچنین ،بهرهگیری از عامل «زمانمندی» در این اثر به شکل کامالً هنرمنداناه صاورت گرفتاه
است .غالمحسین زاده ،طاهری و رجبی ( ،)8113در مقااهای با عنوان «بررسی عنصر زمان در روایت با تأکید بر حکایت اعرابای و
درویش در مثنوی» با بررسی نظریّۀ ژنت و تأکید بر مبحث تداوم« ،زمانپریشیها» را عمدهترین عامل در باه هام خاوردن نظام و
تواای زمانی در روایت دانستهاند .طاهری و پیغمبرزاده ( ،)8111در مقااۀ «نقد روایتشناسانۀ مجموعۀ ساعت پنج برای مردن دیار
است» ،بر اساس نظریّۀ ژرار ژنت به تحلیل ساختاری دو زماان «روایای» و «خطّای» در داساتانهاای کوتااه امیرحسان چهالتان
پرداختهاند و اینچنین نتیجه گرفتهاند که زمان ،ابزاری روایی است برای نویسنده که به کمک آن تغییراتای در نظام خطّای رماان
ایجاد میکند .فاضلی و تقینژاد ( )8113در مقااۀ «روایت زمان در رمان از شایطان آموخات و ساوزاند» ،عنصار زماان و اشاکال
مختل ،آن ،نظیر نظم ،تداوم و بسامد را واکاوی کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که عنصر زمان در این رمان از اهمّیّات ویاژهای
برخوردار است .حسنای و دهقانی ( )8113نیز در مقااهای با عنوان «بررسی سرعت روایت در رمان جای خااای سالو » ،چناین
نتیجه گرفتهاند که مؤاّ ههای کاهشدهنده و افزایشدهند سرعت در رمان جای خاای سلو به شکل متوازن باه کاار رفتاهاناد و
همین ویژگی ،موجب تعدیل سرعت در این رمان شدهاست .درودگریان ،زمان احمدی و حدّادی ( ،)8135در مقااۀ «تحلیال زماان
روایی از دیدگاه روایتشناسی بر اساس نظریّۀ زمان ژنت در داستان "بیوتن" اثر رضا امیر خانی» ،زمانپریشی یا پرش زماانی در
داستان «بیوتن» را از نوع پیشگویانه دانستهاند .همچنین ،دزفوایان و مواودی ( ،)8135در مقااهای با عناوان «روایاتشناسای یاک
داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری بر اساس نظریّۀ ژنت» نتیجه گرفتهاند که میزان سرعت پویایی در روایت هار رخاداد ،باه میازان
اهمّیّت آن رخداد برای راوی بستگی دارد .پایاننامهای نیز توسط عمادی ( ،)8111در دانشاگاه شایراز باا عناوان «بررسای م هاوم
سرعت نثر و ارتباط آن با ایجاز و اطناب با نگاهی به مرزباننامه» نگارش یافتهاست.
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در بررسیهای انجامشده ،مشخّص گردید که تاکنون در زمینۀ سرعت روایت در حکایتهای گلستان سعدی تحقیقای صاورت
نپذیرفتهاست .بنابراین ،تحقیق پیشِ رو ،پژوهشی نو و جدید در مبحث «سرعتِ روایت» در حکایتهای گلستان سعدی محساوب
میشود .با عنایت به محدود بودن متون انتقادی و تحلیلی در زمینۀ شناخت روایتِ داستان به عنوان یکی از مباحث مهمّ ادبی ،ایان
پژوهش پاسخی است به یکی از نیازهای ضروری در راستای اعتالی نقد ادبی و رشد کی ی ادبیّات داستانی.
 .2سرعت روایت

1

با توجّه به اینکه «زمان» برای بشر امروزی ارزش واالی خود را پیادا کارده ،داناش نوظهاور «روایاتشناسای» نیاز همانناد تماام
عرصه های دانش بشری ،اهمّیّت خاصّی را برای زمان قائل شدهاست .بررسی سرعت روایت در یک اثر ادبای بارای آن اسات کاه
نشان داده شود کنشها و رویدادها در طول چه مدّت زمانی رخ دادهاند و با توجّه به این برهه از زمان ،چه حجمای از داساتان باه
آنها اختصاص یافتهاست .در سرعت تند یا کند روایت ،عوامل زیادی را برشمردهاناد (حساناای و دهقاانی )15 -35 :8113 ،کاه
مهمترین آنها عبارتند از:
اا - ،عوامل افزایند سرعت روایتل شامل :گزینش و حذف ،زمانپریشی از نوع آیندهنگر ،بسامد م رد و بسامد باازگو .ب –
عوامل کاهند سرعت روایتل نظیر :توصی ،،حدیث ن س ،نمایاندن زمان روانی -عاط ی ،بیان عمل ذهنی ،نمایاندن زمان خیااای،
زمانپریشی از نوع گذشتهنگر ،گ توگو ،نظریّهپردازی نویسنده ،کاربرد بسامد مکرّر ،است اده از نقل قاول ،شاتاب من ای ،مقایساۀ
شخصیّتهای داستان ،کاربرد تشبیه و افزودن اپیزود .اکنون به ارائۀ تعری ،مختصری از هریک از عوامل مذکور پرداخته میشود و
سپس ،در ذیل هر عنوان ،شواهدی نیز از حکایتهای گلستان که مرتبط با آنهاست ذکر میشود تا در پایان مشخّص گردد که کدام
دسته از عوامل( افزاینده یا کاهنده) در حکایتهای گلستان کاربرد بیشتری دارد و در نتیجه ،سارعت روایات در حکایاتهاا کناد
است یا تند؟
 .1-2عوامل افزایندة سرعت روایت
 .1-1-2گزینش و حذف

2

در است اده از عنصر «گزینش و حذف» معموالً قسمتهای مهمترِ داستان برای روایتگری گزینش میشاود و بخاشهاای دیگار
داستان و رویدادها حذف میگردد .قابل ذکر است که اغلب ،در هر داستانی به روایت کانون تمرکز ،پرداخته میشاود کاه عباارت
است از «آن نقطهای که رویداد اصلی و تعیینکنندهتر در همانجا روی میدهد .بیشتر ارتباط عاط ی خوانناده هام در هماین نقااط
پدید میآید .این نقاط باید با شرح و بسط بیشتری پیش روی خواننده قرارگیرند و نقاط کماهمّیّاتتار ،باه اختصاار بیاان شاوند»
(بینیاز .)883 :8137 ،پس از روایت کانون تمرکز ،بخشهای کماهمّیّتتر حذف میشاوند تاا روایات باهراحتای پایش بارود .در
حذف ،زمان در داستان میگذرد ،در حاای که در روایت ،زمان سپری نمیگردد .به عبارت دیگر« ،حدّاکثر سرعت زمان روایات را
حذف مینامیم که در آن هیچ فضای متنی ،روی بخشی از دیرش داستانی صارف نشاده اسات» (تاوالن .)35 :8111 ،ایان مقوااه
نویسنده را مجاز میکند ،رویدادهای کماهمّیّت را کنار بگذارد ،رخدادهای علّت و معلوای را فشرده کند و گستر وسیع داساتان را
با اسلوبی موجز نمایان سازد .بنابراین ،است اده از عنصر «گزینش» و «حاذف» ،باعاث ایجااد «شاتاب مثبات» 7در سارعتِ روایات
داستان میشود .در هر قسمت از عمل روایتگری که شتاب مثبت با است اده از گزینش و حذف حاکم باشد ،سارعت زماانِ روایای
تُند است و گزینش و حذف از مهمترین عوامل افزایش سرعت در روایت متن روایی به حساب میآیند.
با توجّه به مباحث باال ،مشخّص شد که در روایتِ داستان ،جهت افزایش سرعت روایت گاهی بخشهای مهمتار از حاوادو و
1
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رخدادها گزینش میشوند و اغلب ،قسمتهای کماهمّیّت داستان ،از روایت حذف میگردد .است اده از عنصر «حاذف و گازینش»
در جریان روایت حکایتهای گلستان کمتر دیده میشودل به طور مثال ،در مورد رفتار یکای از رفیقاان ساعدی در حکایات 83از
باب اوّل« ،صاحب دیوان» (شخصیّت اصلی حکایت) چند روزی رفتار «رفیق سعدی» را تحت نظر قرار میدهد ،سپس با مشااهد
شایستگیهای او ،وی را از مقرّبان دربارش قرار میدهد .راوی (سعدی) ،در این حکایت از رفتار ،حرکات ،اخالق ،ویژگیها و ...
رفیق ،در مدّت چند روز ،فقط به ذکر دو ویژگی او اشاره نموده و اینگونه روایتگری کردهاست« :روزی چند ]بر این[ برآمد اط،
طبعش بدیدند و حسنِ ]تدبیرش[ بپسندیدند کارش از آن گذشت و به مرتبهای برتر از آن ممکّن شاد» (ساعدی .)28 :8113 ،در
این مثال ،از تمام وقایع اتّ اق افتاده در مدّت زمان تقویمیِ چند روز ،برای رفیق(شخصیّت حکایات) ،روای فقاط دو ویژگایِ ایان
شخصیّت را گزینش و روایت کرده و بقیّۀ ویژگیهای او را حذف نمودهاست .این حذف و گازینش ،سارعت روایات را افازایش
میدهد و خواننده را از مالات میرهاند و باعث تعقیب وقایع حکایت از جانب وی مایگاردد .در حکایاتهاای گلساتان ایجااد
شتاب مثبت با است اده از عنصر «حذف» و «گزینش» ،کمتر دیده میشود .مثال دیگر در حکایات  5از بااب دوم ...« :روزی تاا باه
شب رفته بودیم و شبانگه به پای حصاری خ ته» (همان.)11 :
در مثال باال ،روایتگر (درویش) ،از اتّ اقهای پیش رو در مدّت زمانِ تقویمی یک روز تا شب ،فقط در یاک ساطر (دو جملاه)
روایت میکند .او از این زمانِ تقویمی فقط قسمتی را که به رفتن و خوابیدن اختصاص داشته ،گزینش کرده و بقیّۀ وقایع این زمان
طوالنی را حذف نمودهاست .حذف ،اغلب در صورتی انجام میشود که مدّت داستان طوالنیتر از مدّت پیرنگ باشد .باا اینکاه باا
مشاهد این حذف انتظار میرود ،حکایتهای گلستان سرعت روایی بسیار زیادی داشته باشند ،در عمل میبینیم که بنا باه دالیلای
چون است اد زیاد از عوامل کاهند سرعت و همچنین ،است اد بسیار اندک از عوامل افزایناد سارعت ،سارعتِ روایات در ایان
حکایتها کُند است و این از نقاط قوّت روایتهای سعدی محسوب میشود.
در مثال دیگری از همین باب (حکایت  ،)83سعدی ،شبی به مجمع قومی میرسد که در آنجا مطربی با زخمۀ ناسااز مشاغول
نوازندگی است و همۀ اطرافیان از ساز ناموزون او در رنج هساتند .ظااهر ًا مطارب تاا صابغ مشاغول ناواختن اسات و ساعدی و
اطرافیان ،آن شب را به سختی تحمّل میکنند و اقدامی انجام نمیدهند .راوی (سعدی) در این حکایت به ساختیهاا و چگاونگی
تحمّل اطرافیان از نوازندگی مطرب را در مدّت یک شب ،فقط به اختصار و در حدّ یک جمله اکت ا کرده است« :فایااجملاه پااس
خاطر یاران ]را[ موافقت کردم و شبی به چند مجاهده به روز آوردم» (همان .)31:نمونههای دیگر از عنصر «حذف و گزینش» ،در
حکایتهای  75و  72در باب دوم 3،88 ،1 ،و  71از باب سوم ،مشاهده میشود.
 .2-1-2بسامد مفرد

1

بسامد سه گونه دارد :م رد ،مکرّر و بازگو .بسامد ،رابطۀ میان تعداد دفعات تکرار رخاداد در داساتان و تعاداد دفعاات روایات
رخداد در متن است (ریمونکنان .)21 :8112 ،اگر در داستانی اتّ اقی فقط یکبار بی تد و در هنگام روایتگری نیاز هماان یاکباار
روایت شودل عنصر «بسامد م رد» در روایت به کار گرفته شده است« .بسامد م رد :یکبار گ تنِ آنچه یکباار اتّ ااق افتااده اسات،
[این بسامد] متداولترین نوع روایت است  ...روایت  nمرتبۀ آنچه  nمرتبه اتّ اق افتاده نیز در این رده جای میگیردل زیرا در اینجا
نیز هر بار نقل رخداد در متن با یکبار اتّ اق افتادن رخداد در داستان متناظر است» (همان .)23 :در متون روایی گاهی یاک اتّ ااق
چند بار روایت میشود و این باعث کاسته شدن سرعت روایت میشود .بنابراین ،است اده از عنصر «بساامد م ارد» ،سارعت زماان
روایت را در مقابله با بسامد مکرّر ،میافزاید.
بسامد م رد در حکایتهای گلستان کاربرد اندکی داردل برای مثال :در حکایت  8از باب اوّل ،با توجّه به متن حکایت ،مشخّص
میشود که یکی از شخصیّتهای این حکایت« ،اسیر» است که وی در هنگام کشته شدن ،به پادشاه یکبار دشنام داده و راوی نیاز
1
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به این موضوع در درون حکایت فقط یکبار اشاره کردهاست« :بیچاره در حاات نومیدی به زبانی که داشات ملاک را دشانام دادن
گرفت» (سعدی .)51 :8113،نمونهای دیگر« :غالمی عاقلِ هشیار بود .همه روز بگردید و شبانگه باز آمد و درمها بوسه داد و پیش
ملک بنهاد» (همان .)857 :در این مثال ،بوسه دادن به دِرَمها توسّط غالم ،رخدادی است که فقط یکبار در حکایت اتّ اق افتااده و
در روایت متن نیز یکبار به آن پرداخته شدهاست که نمونۀ بارز بسامد م رد است .در مجماوع ،در حکایاتهاای گلساتان بساامد
«م رد» کاربرد زیادی ندارد و این به دایل سبک نگارش کتاب و همچنین ،حجم کم حکایتهای این اثر است.
 .3-1-2بسامد بازگو
گاهی در داستان رخدادی چند بار اتّ اق میافتدل امّا نویسنده فقط آن را یکبار روایت میکناد و ایان باعاث افازایش سارعت
روایت میشود .از انواع بسامد که تأثیر مستقیم در افزایش سرعت روایت داردل «بسامد بازگو» است .اگر در داستانی رخدادی چند
بار اتّ اق افتاده باشد و فقط یکبار روایت شودل گ ته میشود که از عنصر «بسامد بازگو» است اده شدهاست .این امر باعث افازایش
سرعت روایت میگردد« .بسامد بازگو :نقل یکبار آنچه  nبار اتّ اق افتاده است» (ریمونکنان .)15 :8112 ،هنگامی که در روایات
از بسامد بازگو است اده میشود ،حجم کمی از متن به وقایع تکراری زیادی از داستان اختصااص ماییاباد .اسات اده از ایان شایو
روایت باعث میشود که قسمت بسیاری از زمان تقویمی داستان بگذردل امّا ص حات اندکی از متن روایی پرشود .در نهایات ،ایان
امر شتاب مثبت و تندی را در زمان روایی روایت ها موجب میشود.
سعدی در حکایتهای گلستان از بسامد «بازگو» چند بار است اد کردهاستل به عنوان مثال ،در حکایات  83از بااب اوّل آورده
است« :یکی از رفیقان شکایت روزگار نامساعد نزدیک من آورد که ک اف اندک دارم و عیال بسیار و طاقات باارِ فاقاه نمایآرم و
بارها در دام آمد که به اقلیمی دیگر نقل کنم» (سعدی .)33 :8113،در این حکایت ،سعدی اتّ ااقی کاه بارهاا در ذهان شخصایّت
حکایت (رفیقش) افتادهاستل فقط یکبار نقل کرده است که نمونۀ بارزی از بسامد بازگو میباشد .نمونۀ دیگر« :شیخ اجلّام بارهاا
به ترک سماع فرمودی و موعظههای بلیغ گ تی و در سمع قبول من نیامدی» (همان .)35 :با توجّه به این مثال مشخّص میشود که
تذکّر استاد سعدی (شیخ ابواا رج ابن جوزی) به سعدی در مورد ترک سماع چند بار صورت گرفتهاستل امّا این رخاداد در ماتن
حکایت فقط یکبار روایت شدهاست .نمونهای دیگر از این بسامد در حکایت  82از باب پنجم به کار رفتهاسات« :روزهاا بار سار
خاکش مجاورت کردم و از جمله در فراق او میگ تم» (همان .)811 :در این مثال نیز مشاخّص مایشاود کاه راوی (ساعدی) ،در
فراق دوستش روزهای زیادی به سر مزار او میرفت و در فراقش ابیاتی میگ تل امّا در متن حکایت فقط یکبار به ایان موضاوع
پرداخته شدهاست .مثالهای دیگر از بسامد «بازگو» در حکایتهای 17 :باب دوم 71 ،باب سوم 3 ،و 83باب پنجم 7 ،باب ششم و
 3از باب ه تم نیز دیده میشود .عالوه بر بهکارگیری سه عنصر مذکور ،گاهی صاحب اثر از عنصر زمان پریشی «آینده نگار »8نیاز
برای افزایش سرعت روایت و جلوگیری از مالات خوانندگان از سرعت کند روایات بهره میگیرد .به دایل اینکه ساعدی در هایچ
کدام از حکایتهای گلستان از عنصر «زمانپریشی» از نوع «آیندهنگر» است اده نکردهاست ،به توضیغ آن پرداخته نشد.
 .2-2عوامل کاهندة سرعت روایت
 .1-2-2توصیف

2

است اده از عنصر «توصی »،در متون روایی ،اغلب زمان داستان را از حرکت باز میداردل امّاا در عاین حاال ،منااظری را بارای
خواننده ترسیم میکند تا خواننده از کندی سرعت ملول نشود و پیگیر اداماۀ داساتان باشاد« .توصای ،،کی یّات اشایاء ،اشاخاص،
اوضاع ،احوال و رفتار را ارائه میدهد ،همانگونه که در وهلۀ اوّل به چشم ناظر میآید» (میرصادقی .)871:8112 ،کاربرد توصای،
باعث رکود و کندی سرعت روایت میشود .در توصی ،،با وجود اینکه گ تمان اداماه ماییاباد ،زماان داساتان متوقّا ،مایشاود
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(چتمن .)13:8135 ،بنابراین ،توصی ،یکی از ابزارهای مؤثّر در کاهش سرعت روایات باه حسااب مایآیاد .در بسایاری مواقاع،
توصی ،با است اده از جمالت بلند وص ی در روایت متن روایی صورت میگیرد .نویسنده عالوه بر توصی ،مکانهاا ،احساساات،
شرایط روحی و روانی شخصیّتها ،با ذکر دقیق جزئیّات ،باعث کندی و گاهی رکود سرعت روایت میشود .اگار بارای توصای،
دو وجه قائل شویم ،یکی توصی ،شخصیّتهای داستان و دیگری ،توصی ،فضاهای موجود در متن روایی است .معموالً توصی،
به دو شکل «عینی» و «ذهنی» (اکسپرسیونیستی) شکل میگیرد که توصی ،عینی ،فارغ از جهاننگاری و حااالت روحای نویسانده
است .امّا توصی ،ذهنی ،متّکی بر ذهنیّت و شرایط روحی نویسنده استل به عنوان مثال ،در رماانهاای تااریخی توصای ،از ناوع
«عینی» است و در رمانهایی که به سبک «سوررئال» نوشته شدهاند ،بیشتر توصی ات از نوع «ذهنای» اسات .در نتیجاه ،اسات اده از
عنصر «توصی »،به هر نوعی که باشد ،سرعت روایت را کند میکند .بنابراین ،در هر متنی است اده از عنصر «توصی »،باعث کندی
سرعت روایت میشود .در حکایتهای گلستان نیز از عنصر «توصی ،»،برای وص ،اشیاء ،مکانها ،شخصیّتها و فضاها اسات اده
شده است و با توجّه به سبک «واقعگرایانۀ» این حکایتها ،آشکار است که توصی ات در آنها اغلب از نوع «عینی» هستند.
 .1-1-2-2توصیف مکانها ،اشیا و فضا
سعدی در حکایتهای گلستان با وص ،مکانها ،اشیاء و فضاها با است اده از جمالت و ابیات نسبتاً طوالنی ،سرعت روایات را کاساته
استل به طور مثال ،در حکایت  17از باب دوم« ،سرا بُستان» ملک را اینچنین توصی ،کرده است« :مقامی داگشای ،روانآسای.
گاال ساارخاش چاااو عااارض خاوبااان

سااانابلاااش هماچاااو زاااا ،محباااوبان

هامااچاناان از ناهاایااب باارد عااجااوز

شایاااار نااخااااورده طا ااال دایاااه هناااوز

و افاااااناااین عاالاایااااهااا جااالنّاااار

عاالّاقاااات باااشّاجااار االخااااضر ناااار»
(سعدی)858 :8113 ،

نمونههای دیگری از توصی ،مکان و اشیاء در حکایت  71از باب سوم گلستان دیده میشود« :آبی که سنگ از صالبت ]او بر[
سنگ میآمد و آواز]ش[ به فرسنگ میرفت.
سهمگین آبی که مرغابی در او ایمن نباودی

کمترین موج آسیا سنگ از کناارش در رباودی»
(همان)877 :

نمونۀ زیبای توصی ،فضا را سعدی در حکایت «قاضی همدان» (حکایت  83از باب پانجم)  -هنگاامی کاه ملاک باه هماراه
بزرگان دربار به نزد قاضی همدان میروند -آوردهاست« :شمع را دید ایستاده و شاهد نشسته و مِی ریخته و قدح شکسته و قاضای
در خواب مستی ،بیخبر از ملک هستی» (همان .)812،نمونۀ بسیار کوتاه توصی ،مکان در حکایاتهاای گلساتان را در حکایات
«کُهنپیرِ ج تجوی» میبینیم .سعدی در توصی ،خانۀ پیر به اختصار گ ته است« :حجره به گل آراسته» (همان.)855 :
 .2-1-2-2توصیف شخصیّتها
سعدی برای کاهش سرعت روایت در متن حکایتهای گلستان از توصی ،شخصیّتها در قااب جمالتی کوتاه و گاهی نیاز از
جمالت طوالنی ،بهره بردهاستل به عنوان مثال ،در حکایت  71از باب اوّل در توصی« ،خواجۀ ملک زوزن» اینچناین گ تاهاسات:
«خواجهای بود کریماانّ س] ،نیک محضر[ که همگنان را در مواجهه خدمت کردی و در غیبت نکویی گ تی» (سعدی.)23 :8113 ،
نمونۀ دیگری از توصی ،شخصیّت ،در مورد «غالم سیاه» در حکایت  15از همان باب ،قابل مشاهدهاسات« :ااب زبارینش از پارّ
بینی درگذشته بود و زیرین به گریبان ]فرو[ هشته .هیکلی که صخرااجنّ از طلعتش برمیدی و عینااقطر از بغلش بدمیدی.
تااااو گاااا تی تااا قیاماات زشاات رویااای

بار او ختام اسات و باار یوساا ،نکاویی

شااخصااای ناااه چناااان کریاااه مناظااار

کاااااز زشااتاااای او خااباااار تاااااوان داد

وانااگااااه باغالااااای ،ناعااااوذ بااااالااااه

ماااااردار باااااااه آفاااااتاااااب مااارداد»
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(همان)11 :
یا در توصی ،دختر حلب (حکایت 15از باب دوم) که به عقد سعدی درآمده بود ،اینچنین گ ته شدهاست:
«دختری بدخوی ،ستیزهروی]،نافرمانبردار[ بود» (همان .)855 ،نمونههای دیگری از توصی ،شخصیّتهاا در حکایاتهاای 17
(توصی ،کنیزک ،غالم ملک و عابد) باب دوم( 87 ،فرد ترشروی) باب سوم( 1 ،جوان)( 85 ،شاهد)( 83 ،پسر) در بااب پانجم7 ،
(پیر و جوان)( 5 ،جوان) در باب ششم و( 75توانگران و درویشان) باب ه تم ،قابلمشاهده است.
با توجّه به توصی،های صورتگرفته از شخصیّتهای حکایات گلستان مشخّص میشود که سعدی برای توصی ،شخصیّتها
گاهی از جمالت کوتاه و گاهی از جمالت بلند است اده کرده است .در مجموع ،میتوان گ ت :در حکایتهای گلساتان ،توصای،
اغلب دارای دو کارکرد بارز است .اوّل اینکه برای شخصیّتپردازی مستقیم از توصی ،اسات اده شاده و وضاعیّت شخصایّتهاای
حکایات به گونهای از احاظ ظاهری وص ،شده است که خوانند متن به شرایط فکری ،روحی و روانی آنها نیز پی مایبارد .دوم
اینکه از توصی ،به عنوان ابزاری مؤثّر برای بیان چگونگی رخدادهای حکایات بهره گرفته شدهاست تا فضای حااکم بار حکایات
برای مخاطب بیشتر نمایش داده شود .این هر دو روش است اده از توصی ،باعث کندی سرعت در روایتگری حکایتهای گلستان
شده و زمان متن حکایات را به کندی پیش برده است .اابتّه این نکته به عنوان یک حُسن برای سعدی در روایتگری حکایاتهاای
گلستان قلمداد میشود تا خواننده را بیشتر با متن درگیر و مرتبط سازد و همچنین ،بر گیرایی متن بی زاید .به طور کلّی ،اسات اده از
عنصر توصی ،همیشه و در هر حال -چه توصی ،شخصیّتها و چه توصی ،فضاها  -باعث کندی سرعت روایای در هار متنای
میشودل به گونهای که از عوامل مؤثّر بر کاهش سرعت به حساب میآید.
 .2-2-2خودگویی (حدیث نفس)1
خودگویی یا حدیث ن س گ تاری است که شخصیّتی تنها درطی آن از خودش و با خودش سخن مایگویاد .گااه ساؤاالتی از
خود میپرسد و باز خودش پاسخ خود را میدهد .به عبارت دیگر« ،حدیث ن س یا حرف زدن با خود ،آن اسات کاه شخصایّت،
افکار و احساسات خود را به زبان بیاورد تا خواننده از نیّات و مقاصد او با خبر شود .بدین طریق ،اطّالعااتی در ماورد شخصایّت
داستان به خواننده داده میشود  ...در شیو حدیث ن س فرض بر این است که مخاطب حضور دارد ،وای شخصیّت با خود ساخن
میگوید» (بیات .)11:8112 ،است اده از عنصر «خودگویی» در نویسندگی و روایت متون روایی باعاث ایساتا شادن زماان روایات
میشود و سرعت روایت را کاهش میدهد .زمانی که در روایتگری از عنصر «حدیث ن س» است اده میشودل «شخصیّت با صادای
بلند صحبت میکند» (میرصادقی.)121:8112،
به طور کلّی ،خودگویی از عواملی است که باعث کندی سرعت روایت در هر متنی میشود .هر وقات ایان شاگرد در روایات
متون روایی به کار میرود ،زمان از حرکت باز میایستد و شتابی ثابت بر روایت حاکم میشاود .در واقاع ،هنگاامی کاه نویسانده
بخواهد سرعت تند روایت را بکاهد ،میتواند از عنصر «خودگویی» است اده کند .است اده از این عنصر در رمانهاای بلناد تااریخی
باعث مالات مخاطب میگرددل امّا در رمانهایی با حجم کم به عنوان یک حُسن به شمار میرود و باعث میشود کاه مخاطاب باا
عالقۀ بیشتری روایت را دنبال کند.
در حکایتهای گلستان نیز از عنصر«خودگویی» است اده شدهاست و با وجود اینکه اسات اده از ایان عنصار در رماانهاا باعاث
مالات مخاطب میگرددل امّا در حکایتهای گلستان به عنوان یک حُسن به شمار میرود .سعدی در حکایت 85از باب چهاارم ،از
زبان «یکی از شعرا» که شخصیّت این حکایت است با است اده از این عنصر ،به خودگویی (حادیث ن اس) ایان شخصایّت اشااره
کردهاست« :گ ت :این چه بد فعل مردمند! سگ را گشادهاند و سنگ را بسته!» (سعدی .)815 :8113،در مثاای دیگر از بااب پانجم
(حکایت  )85به خودگویی«شاهد» ،یکی از شخصیّتهای این حکایت ،پرداختهاست« :شنیدمش که همیرفت و میگ ت:
1

. soliloquy

بررسی سرعتِ روایت در حکایتهای گلستان سعدی بر اساس نظریّه ژنت 18 /

شاابپااره گاار وصاال آفتاااب نخواهااد

روناااااق باااااازار آفااتاااااب نااکاهااااد»
(همان)811 :

یا در حکایت  87از همان باب ،دو شخصیّت این حکایت «طوطی» و «زاغ» هستند که هر دو خودگوییهایی اینچنین داشتهاناد:
طوطی« :این چه طلعت مکروه است و هیأت ممقوت و منظر ملعون و شمایل ناموزون؟ یا غراب اابین ،یا ایت بینای و بیناک بعاد
اامشرقین.
علاایااصّااباح بااه روی تااو هاار کااه برخیاازد

صاباح روز سالاامات باار او مسااا باشااد

بااداختری چااو تااو در صااحبت تااو بایسااتی

وای چنان که تویی ،در جهان کجاا باشاد؟»

زاغ« :این چه بخت نگون است و طااع دون و ایّام بوقلمون! الیق قدر من آن استی که با زاغی به دیوار بااغی ]بار[] ،خراماان[
همیرفتمی.
پارسااااا را بااااس ایاااان قاااادر زناااادان

کاااااه بااااود هااااام طویااااالۀ رنااااادان

تا چه گنه کردم که روزگار]م[ به عقوبت آن در سلک صحبت چنین ابلهی خود رای ،ناجنس ،خیارهدرای ،باه چناین بناد باال
مبتلی گردانیدهاست؟
کاااس نایایااااد باااه پااااای دیااااواری

کااااه باااار آن صااااورتت نگااااار کننااااد

گااار تاااو را در بهشااات باشاااد جاااای

دیاااااااگران دوزخ اخاااااااتیار کننااااااد»
(سعدی)815-813:8113 ،

در این مثالها ،شخصیّتهای حکایات خودگویههایی دارند و خودشان را مورد خطااب قارار دادهاناد و ساخنهاایی را بیاان
کردهاند که این عمل شخصیّتها در کاهش سرعت روایت حکایتهای گلستان مؤثّر واقع شدهاست .عالوه بر این ماوارد ،ساعدی
در حکایتهای  71باب سوم83 ،باب پنجم 88 ،باب ششم و  5باب ه تم گلستان نیز از «حدیث ن س» برای پیشبرد روایات بهاره
بردهاست .این نمونههای است اده از عنصر«خودگویی» در گلستان ،نشان از هنر نویسندگی سعدی در حکایتهای ایان کتااب دارد
که توانسته از این عنصر نیز در کاهش سرعت روایت بهره بگیرد.
 .3-2-2نمایاندن زمان روانی -عاطفی
وجود زمان «روانی -عاط ی» در روایت متون روایی یکی از عوامل کاهند سرعت روایت است« .زمان روانی ،زمانی است کاه باه
شیوههای کامالً مت اوت با حاالت روانی ما پیش میرود .به بیان دیگر ،وقتی خواهان گذشتن سریع آن هستیم ،مثالً زمانی کاه حاال و
هوای روحی ما مناسب نیست ،غمگین یا منتظریم ،با اجاجتی خاص به کندی پایش مایرود و حتّای گااهی باازمیایساتدل بارعکس
هنگامی که از چیزی اذّت میبریم یا غرق کارهای مهیّج و داخواه هستیم ،به تندی سپری میشود» (میرصادقی.)111 :8112،
هنگامی که زمان روانی در روایت نمایانده میشود ،ارزش احظهها با توجّه به نگاه شخصیّتهای داستان تغییر میکند .اطّالع از
خبری خوب یا بد و آگاهی از رخدادی که قرار است اتّ اق بی تد ،میتواند ارزش زمان را تغییر بدهد و اهمّیّت آن را نمایاان کناد.
زمان «روانی -عاط ی» با زمان تقویمی ت اوت دارد و آنچه طول این زمان را تعیین میکناد احساساات و عواطا ،و رخادادهایی
هستند که با روان آدمی سر و کار دارند .است اده از این عنصر با وجود اینکه سرعت روایت را کند مایکناد ،موجاب مهایّج شادن
صحنهها میشود و این هیجان ،عالقهمندی مخاطب را برای پیگیری متن روایی در اغلب موارد بیشتر میکند.
سعدی نیز از عنصر زمان «روانی -عاط ی» در موارد زیر از حکایتهای گلستان است اده کردهاست« :در جاامع بعلباک ]وقتای[
کلمهای چند به طریق وعظ میگ تم با قومی افسرد دلمرده ]و[ راه از صورت به معنی نبرده .دیدم که ن سم در نمیگیرد و آتشام
در هیزم تر اثر نمیکند .دریغ آمدم تربیت ستوران و آینهداری در محلّت کوران» (سعدی .)35 :8113،در این مثال ،راوی (ساعدی)
در انتظاری کشنده به سر میبرد و این زمان روانی که با زمان واقعی مت اوت است ،به کندی پیش میرود .نمونۀ دیگار« :شابی در
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بیابان مکّه از ]بی[ خوابی پای رفتنم نماند سر بنهادم ]و شتربان را گ تم :دست از من بدار[( ».همان .)38 :یا در این مثاال« :مشات
زنی را حکایت کنند که از دهر مخاا ،به فغان آمده بود و حلق فراخش از دست تنگ به جان رسیده .شاکایت پایش پادر بارد و
اجازت خواست که عزم س ر دارم] ،مگر[ به قوّت بازو ک افی به دست آرم» (هماان .)883-875 ،همچناین ،در ایان مثاال ،زماان
«روانی -عاط ی» مشهود است« :روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگه به پای گریوهای سست مانده .پیرمردی ضعی،
از پس کاروان همیآمد و گ ت :چه خسبی که نه جای خ تن است؟ گ تم :چون روم که نه پای رفتن است؟» (همان.)858 :
چنانکه از مثال باال پیداستل نمایاندن ترس ،از عواملی است که باعث ایجاد زمان «روانی -عاط ی» در روایت داستان میشود و
نمایاندن این نوع از زمان با است اده از به روایت کشیدن ترس ،باعث کندی سرعت روایت در حکایاتهاایی نظیار ایان حکایات
شدهاست .درتمامی مثالهای ذکرشده ،زمان «روانی -عاط ی» بر خالف میل راوی و شخصیّتها پیش میرود و آنهاا را باا دردهاا
همراه میکند و زمان واقعی را به هم میریزد.
 .4-2-2بیان عمل ذهنی
بیان اعمال ذهنی شخصیّتهای داستان نیز از عوامل کاهش سرعت روایات محساوب مایشاود .ایان عمال عباارت اسات از
«افکاری که فقط در ذهن شخصیّت داستان میگذرد و در کنش داستانی هیچ ردّ و نشانی ندارد و از این روی سابب کنادی زماان
روایت و شتاب من ی میشود» (جاهد و رضایی .)13 :8135،در اغلب موارد جمالتی از قبیل من فکر کردم ،من در دام گ تم ،مان
با خودم اندیشیدم و جمالتی از این نوع ،نمایانگر است اد نویسنده از عنصر «بیان اعمال ذهنی» در روایت است .گااهی شخصایّت
داستان در ذهن و افکار خود اعماای را انجام میدهد و این اعمال در عاام واقع و نیز رخدادهای داستان هایچگااه ظهاور و باروز
نمییابدل امّا نویسنده همین افکار و اعمال ذهنی را در روایت میآورد که این روایتگری در پیشبرد زمان ،اثری نداشته ،فقط باعاث
کندی سرعت روایت میگردد .است اده از این عنصر برای کنترل سرعت تند روایت بسایار ماؤثّر اسات و یکای از عوامال کااهش
سرعت روایی میباشد .بنابراین ،هرگاه در روایت داستان ،نویسنده افکار شخصیّتهاای داساتان را روایات کناد ،از عنصار «بیاان
اعمال ذهنی» بهره برده است .اذا سرعت کند روایت داستان گاه به عمل ذهنی و ت کّر شخصیّتهای آن مربوط میشاودل افکااری
که فقط در ذهن شخصیّت داستان میگذرد و در کنش داستانی هیچ ردّ و نشانی ندارد و از این روی سابب کنادی زماان روایات
میشود .جریان اعمال ذهنی در موارد زیر ازحکایتهای گلستان مشاهده میشود:
«بارها در دلم آمد که به اقلیمی دیگر نقل کنم تا در آن صورت که زندگانی کنم کسی را بر نیک و بد من اطّالع نباشد»« .بااز
ق عیاال بار عادم ماروّت حمال کنناد و گویناد »...
از شماتت اعدا میاندیشم که به طعنه در ق ای من بخندند و سعی مرا در حا ّ
(سعدی« .)25-33 :8113،وهم تصورّ کند که تریاقند یا کلید خزانۀ ارزاق» (همان« .)831 :گ ت :چندان بار ایان نماط بگ اتم کاه
گمان بردم که داش در قید من آمد و صید من شد» (همان.)855 :
در نمونه های باال ،سعدی با است اده از افعاای مانند تصور کردن ،اندیشیدن ،گمان کردن و به دل آمدن ،از عنصر «عمال ذهنای»
برای روایت حکایتهایش است اده کردهاست و این باعث کندی سرعت روایت در این حکایتهاا شادهاسات .ایان هنار موجاب
میگردد تا خواننده با اذّت بیشتری به پیگیری حکایات بپردازد .عالوه بر بیان عمل ذهنی ،گاهی به کاربردن «زمان خیااای» نیاز در
طول روایت موجب کاهش سرعت روایت میگردد .به دایل اینکه این نوع زمان (زمان خیاای) ،در حکایات گلستان بازتابی نادارد،
از توضیغ آن خوداری شد.
 .5-2-2زمانپریشی از نوع گذشتهنگر

1

منظور از زمانپریشی ،ناهماهنگی میان زمان روایت و زمان داستان است« .ژنت هرگونه به هم خوردن نظام در ترتیابِ بیاان و
چینش وقایع را زمانپریشی مینامد و آن را به دو نوع گذشتهنگر و آیندهنگر تقسیم میکناد» (رجبای و همکااران .)22 :8111 ،در
زمانپریشی از نوع گذشتهنگر ،رویدادهایی هستند که در داستان زودتر اتّ اق افتادهاند امّا در متن ،دیرتر از زمان منطقی خاود و باه
1

. flash back

بررسی سرعتِ روایت در حکایتهای گلستان سعدی بر اساس نظریّه ژنت 11 /

شکل بازگشت به گذشته روایت میشوند« .گذشتهنگر ،روایت رخداد داستان پس از نقل رخدادهای سپریشد متن اسات.گاویی
روایت به گذشتهای در داستان رجعت میکند» (ریمونکنان.)35 :8112 ،
گذشتهنگری نوعی عقبگرد نسبت به زمان تقویمی استل به این شکل که واقعهای که پیش از نقطۀ آغاز اوّاین روایت رخ داده
است ،در متن بعداً روایت میشود« .زمان داستان در این نوع پس نگاه ،خارج و مقدّم بر زمان روایات اصالی-کاه ژنات "روایات
نخست" مینامد -قرار دارد» (اوته .)21 :8111 ،است اده از عنصر «گذشتهنگری» باعاث کناد شادن سارعت روایات مایگاردد و
همچنین ،موجب آشنایی مخاطب با رخدادهای گذشته یا دوران سپریشد اشخاص داستان و دوران کاودکی آنهاا مایشاود و باه
دنبال کردن متن روایی توسّط خواننده میانجامد .در واقع ،در زمانپریشی نوع «گذشتهنگر» ،روایت از اکناون قصّاه باه زماانی در
گذشته بازمیگردد که این امر باعث کندی سرعت روایت میشود .ساعدی نیاز از ایان عنصار بارای کاساتن سارعت روایات در
حکایتهای گلستان بهره برده استل به عنوان مثال ،در حکایات  15از بااب اوّل ،از زباان «ملّااح» (یکای از شخصایّتهاای ایان
حکایت) ،بازگشت به زمان گذشته را مشاهده میکنیم:
«ملّاح بخندید ]و[ گ ت :آنچه تو گ تی یقین است .دیگر آنکه میل خاطر من به رهانیدن این یکی بیشتر باود کاه وقتای در راه
مانده بودم و مرا بر شتر]ی[ نشاند و از دست آن یکی تازیانه خورده بودم در ط وایّات» (ساعدی .)17-11 :8113 ،در ایان مثاال،
«ملّاح» به گذشته باز گشتهاست و خاطرات خود در دوران کودکی با آن دو برادر را که درگرداب غرق شدند ،روایت کردهاست .یا
در نمونهای دیگر (حکایت  5از باب دوم) آمدهاست« :روزی تا به شب رفته بودیم و شبانگه به پای حصاری خ تاه ]کاه[ دزد بای
توفیق ابریق رفیق برداشت که به طهارت میروم و خود به غارت میرفت.
پارساااا باااین کاااه خرقاااه در بااار کااارد

جامااااۀ کعبااااه را جاااال خاااار کاااارد

چندان که از نظر درویشان غایب شد به برجی ]بر[ رفت و درجی بدزدید .تا روز روشن شد آن تاریک مبلغی راه رفتاه باود و
رفیقان بیگناه خ ته .بامدادان همه را به قلعه درآوردند و بزدند و به زندان کردند .از آن تاریخ ترک صحبت گ تیم و طریق عزاات
گرفتیم ]که[ ااسّالمه فی ااوحده» (سعدی .)11 :8113 ،در این مثال« ،یکی از درویشان» واقعهای را که در گذشته بارای درویشاان
اتّ اق افتاده بودل تعری ،کرده است و به آن دایل اجاز همراهی سعدی را با خودشان نداده است .در حکایتهای  3و  83از بااب
دوم و  82از باب پنجم ،نیز عنصر «زمانپریشی» از نوع گذشتهنگر به کار رفتهاست .در تمامی این مثالها ،مشاخّص مایشاود کاه
شخصیّتهای این حکایات با یک فلشبک (گذشتهنگری) ،به دوران گذشته خود برگشتهاند و ایّامی را روایت کردهاند که وقایع و
حوادثی برای آنها در آن زمان اتّ اق افتاده است و اکنون ،آن حوادو و وقایع را برای شخصیّتهای دیگر حکایاتهاا و همچناین،
مخاطبان و خوانندگان دیگر روایت کردهاند.
 .6-2-2گفتوگو

1

است اده از عنصر «گ توگو» در هر روایتی باعث کند شدن سرعت روایی میشود .در تعری ،گ توگو (دیااوگ) آماده اسات:
«صحبتی که در میان شخصیّتها یا به طور گسترده تر ،آزادانه در ذهان شخصایّت واحادی در هار اثار ادبای صاورت مایگیارد،
«گ توگو» نامیده میشود .گ توگو بنیاد نمایشنامه را پی میریزدل امّا در داستان نیز یکای از عناصار مهام اسات کاه پیرناگ را
گسترش میدهد» (میرصادقی .)771:8113 ،از عنصر گ توگو برای کاهش سرعت روایت و پی بردن مخاطب به افکاار و عالیاق
اشخاص داستان است اده میشود« .گ توگو جزء الین ک اشاخاص اسات کاه خاود مهامتارین عنصار داساتان اسات» (یونسای،
 .)157:8111همچنین ،گ توگو باعث میشود که خوانند روایت با شخصیّتها احساس همدردی کند و در پای فهمیادن افکاار
آنان باشد و با اینکه سرعت روایت داستان ثابت میشود ،در طول خواندن داستان احساس خستگی به او دست ندهد« .گ اتوگاو
به شکیبایی بیش از حد و مهارت فراوان نیاز دارد تا درست از آب درآید .درستی و اصاات گ توگو در گرو آمیز ظری ای اسات
1
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از آنچه واقعی است و آنچه زاد سبکپردازی است» (میریام.)552:8115،
آنگونه که در نظریّات دیده میشود ،گ توگو از مهمترین و مؤثّرترین عناصر کاهناد سارعت اسات .همچناین« ،وقاایعی کاه
معطوف به نگاه راوی نیست ،یعنی راوی شاهد آن واقعه نبوده و نیست ،از طریق گ توگو بارای خوانناده عینیّات پیادا مایکناد.
گ توگو به مثابۀ نوعی کنش ،بازنمایی و شناخت شخصیّتهاست» (خسروی .)25:8111 ،است اده از این عنصر در هار روایات و
به هر شکل ممکن ،باعث کند شدن سرعت روایت میشود که این کندی گاهی یک حُسن به حساب میآید و اگر گااهی بایش از
حدّ و غیرحرفهای باشد ،موجب خستگی مخاطب و عدم پیگیری داستان میشود.
عنصر «گ توگو» یا «دیااوگ» ازعناصر روایی غااب در حکایتهای گلستان به شمار میآید و سعدی در بیشاتر حکایاتهاای
گلستان برای پیشبرد روایات این اثر از آن بهره بردهاستل باه گوناهای کاه مایتاوان گ ات ،عنصار اصالی و پایشبرناد تماامی
حکایتهای گلستان« ،گ توگو» است .نمونۀ برجستۀ کاربرد این عنصر را درآخرین حکایت از باب ه تم (حکایات « )75جادال
سعدی با مدّعی در بیان توانگری و درویشی» -که به صورت یک مناظر ادبی شیرین نگارش یافتهاست -مشاهده مایکنایم .قابال
ذکر است که است اده از عنصر «گ توگو» در حکایتهای گلستان از بسامد باالیی برخوردار است و از احاظ پراکندگی ،در بیشاتر
حکایتهای این اثر قابل مشاهده است .بنابراین ،برای پرهیز از اطناب مطااب از ذکر نمونههای متعدّد آن خودداری میشود و فقط
به ذکر یک نمونه از «جدال سعدی با مدّعی» اکت ا میشود« :گ تم :مذمّت اینان روا مدار که خداوند کرماند .گ ت :غلط گ تای کاه
بند درم اندل چه فایده؟ چون ابر آذارند و نمیبارند و  ...گ تمش :بر بخل خداوندان نعمت وقوف نیافتهای ااّا باه علات گادایی ...
گ تا :به تجربت آن میگویم که متعلّقان بر در بدارند و غلیظان شدید برگمارند  ...گ تم :به عذر آن که از دست متوقّعاان باه جاان
آمدهاند و از رقعۀ گدایان به فغانل (...سعدی .)835-831 :8113 ،با اینکه عنصر دیااوگ به روند داستان شتاب ثابت میدهد ،وقتی
در روایتِ داستانی مسئلۀ «سرعت» بررسی میشود ،این عنصر از عوامل کاهند سرعت روایت به شمار میرود.
 .7-2-2نظریّهپردازی نویسنده
گاهی نویسنده در روایت ،نظرات خود را وارد متن اصلی میکند .اابتّه برخی مواقع به صاورت مساتقیم و گااهی نیاز از زباان
شخصیّتهای داستان (غیرمستقیم) این نظرات منعکس میشود که در هر دو صورت ،باعث کندی سرعت روایت میشاود .اغلاب
نویسندگانی که دارای اندیشه و دیدگاه فلس ی یا اجتماعی هستندل بهویژه در آغاز کار ،از شخصیّتها برای تبلیغ اندیشههای خاود
است اده میکنند« .اشکاای که بسیاری از نویسندگان کاه دارای اندیشاه و دیادگاه فلسا ی یاا اجتمااعیاناد گرفتاار آن مایشاوند»
(عبداالّهیان .)27 :8118 ،است اده از این عنصر گاهی به طور مستقیم از زبان نویسنده اتّ اق میافتدل در این حاات مشاهد مایشاود
که نویسنده با ارائۀ حدّاقل اطّالعات از داستان اصلی ،فضای زیادی از حجم متن را پر کرده و از ایان طریاق باعاث کاساته شادن
سرعت روایت شدهاست .است اده از این عنصر به طور غیرمستقیم به گونهای است که نویسنده ،افکار و عقاید خود را به شخصیّتی
از اشخاص داستان به صورت عاریتی میدهد تا در متن اصلی نمایانده شود و مخاطب اگر از دقّت کافی برخاوردار نباشاد ،بارای
فهمیدن این مطلب دچار مشکل میشود و نویسنده بهراحتی او را با خود همساو مایکناد .در هار صاورت و در هار هنگاام کاه
نویسنده در روایت دخاات کرده باشد و نظر خود را وارد متن اصلی بکند ،باعث میشود که زمان از حرکت باز ایساتد و سارعت
روایت کاهش یابد.
سعدی نیز در حکایتهای گلستان هنگام روایتگری ،گاهی نظریّاات و عقایاد خاود را مساتقیم (از زباان خاودش) وارد ماتن
حکایات کرده و گاهی از زبان شخصیّتهای اصلی حکایت ،اعمال نظر نماودهاسات .در هار دو حااات نیاز از سارعت روایات
حکایتها کاسته شدهاست .بسامد عنصر«نظریّهپردازی» در اغلب حکایتهای گلستان دیده میشود .کااربرد ایان میازان از عنصار
منجر به کاهش سرعت روایت در حکایتها گردیدهاست .نمونههاای فراوانای از کااربرد «نظریّاهپاردازی» در قاااب نتیجاهگیاری
حکایات گلستان مشاهده میشود .در واقع ،میتوان گ ت نتیجهگیریهای پایان حکایات گلستان و گاهی جماالت قصاار باه کاار
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رفته در بین این حکایات ،نظریّات سعدی هستند که آن گونه بیان شدهاند .به عبارت دیگر ،حکایاتی کاه پایاانبنادی دارناد و باه
صورت ناتمام رها نشدهاند ،از این ویژگی برخوردارند .بنابراین ،سعدی جز در معادود حکایاات گلساتان در بقیّاۀ حکایاتهاا از
عنصر«نظریّهپردازی» است اده کردهاست .در زیر ،به دو مورد از نظریّهپردازیهای سعدی در حکایات گلستان اشاره میشود:
«شمشیر نیک از آهن بد چاون کناد کسای؟

ناااکس بااه تربیاات نشااود ،ای حکاایم ،کااس

باران که در اطافات طابعش خاالف نیسات

در باغ الااه رویاد و در شاوره باوم خاس»
***

«زمایاان شااوره ساناابااال بااار نایااارد

در او تااخاام و عاامل ضاایااع مااگردان

نااکویای باا بادان کااردن چاانااان اسات

کاه باد کاردن بااه جااای نایاکاماااردان»
(همان)37 :

در این مثال ،سعدی نظر خود در مورد «بیتأثیر بودن تربیت در سرشت نامناسب» را از زبان «ملاک» (یکای از شخصایّتهاای
اصلی حکایت) بیان کردهاست .نمونۀ دیگر از بیان نظر سعدی در پایان حکایت:
«ای سیر تاو را ناان جاوین خاوش ننمایاد

معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است

حااااوران بهاااشتی را دوزخ باااود اعاااراف

از دوزخایاان پارس کاه اعاراف باهاشات است»
(سعدی)35 :8113 ،

در مثال باال ،سعدی از زبان شخص اوّل حکایت ،یعنی خودش ،نظرش را که متناسب با محتوای حکایت است ،بیان کردهاست.
نمونههای فراوان از بیان نظریّهپردازی سعدی در پایان حکایات از زبان خودش یا از طریق شخصیّتهای دیگر ،در حکایاتهاای:
 15 ،11 ،18 ،73 ،77 ،78 ،83 ،81 ،83 ،81 ،3 ،5و  15باب اوّل 72 ،3 ،و  18باب دوم 1 ،باب سوم 87 ،باب چهاارم ،و  81بااب
پنجم 3 ،باب ه تم از گلستان مشاهده میشود .اینگونه نظریّهپردازیها در کلّ حکایتها ،سرعت روایات را کناد کارده و عااملی
مؤثّر در کاهش سرعت روایت شده استل زیرا جلوی پیشروی زمان را گرفته در حاای که حجم متن افزایش یافتهاست.
 .8-2-2کاربرد بسامد مکرّر
اگر رخدادی در داستان یکبار اتّ اق بی تد و راوی برای چند بار همان یک رخداد را به صورت تکرار بیان کند در این صورت
از شگرد «بسامد مکرّر» است اده کرده است .این شیو روایت در کاهش سرعت روایت تأثیر به سزایی دارد .بسامد «مؤاّ های زماانی
]است[ که تا پیش از ژنت ذکری از آن در میان نبود ،رابطۀ میان تعداد دفعات تکرار رخاداد در داساتان و تعاداد دفعاات روایات
رخداد در متن است .پس بسامد مشمول تکرار میشود و تکرار برساختی ذهنی است که باا حاذف کی یّاات خااصّ هار اتّ ااق و
حذف کی یّات مشترک آن اتّ اق با سایر اتّ اقات حادو میشود» (ریمونکنان.)21 :8112،
از این عنصر معموالً با هدف تأکید و نشان دادن اهمّیّت موضوعی به مخاطب است اده میکنند .تکرار خودِ مطلب از یک ساو و
کند شدن سرعت روایت از سوی دیگر ،باعث میشود تا نویسند روایت به هدف خود برای همساو کاردن مخاطاب باا خاودش
نزدیکتر بشود .از نظر کاهش سرعت روایت نیز آشکار است که وقتی موضوعی یک بار اتّ اق افتاده و چناد باار در روایات ماتن
اصلی تکرار شود ،سرعتِ روایی را کاهش میدهد و زمان را از پیش رفتن باز میدارد .بنابراین« ،بسامد مکارّر» از عوامال کااهش
سرعت روایت متن محسوب میشود و همچنین ،باعث دقّت بیشتر مخاطبان باه آنچاه مّاد نظار راوی اسات ،مایگاردد .در کالّ
حکایتهای گلستان بسامد «مکرّر» فقط یک بار است اده شدهاست:
این بسامد در حکایت گرفتاری سعدی در دست جهودان (حکایت  15باب دوم) ،که یکی از رؤسای حلاب باه واساطۀ ساابقۀ
آشنایی که با سعدی داشته او را به ده دینار از بند نجات میدهد ،مشاهده میشود« :بر حاات من رحمات آورد و باه ده دیناارم از
قید فرنگ خالص داد و با خود به حلب برد»« .گ ت :تو آن نیستی که پدر من تاو را از قیاد فرناگ باه ده دیناار خاالص داد؟!».
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«گ تم :بلی ،به ده دینارم ]از قید فرنگ[ خالص کرد و به صد دینار در دست تو گرفتار» (همان .)855:در این شاهدمثالها ،عبارت
«به ده دینارم از قید فرنگ خالص داد  /کرد» سه مرتبه در همان حکایت تکرار شده است .این تکارار باهخاوبی ،کاارکرد «بساامد
مکرّر» را نشان میدهد.
 .9-2-2استفاده از نقل قول

1

است اده از «نقل قول» به طور مستقیم یا از نوع غیرمستقیم آن ،سرعت روایت را میکاهدل زیرا زمان را از حرکت باز مایدارد و
روایت در عرض پیش میرود و حرکتی در زمان انجام نمیشود .گاهی در هنگام روایتگری ،نویسنده نقل قول اشخاصی از داستان
را از زبان دیگر شخصیّتها بیان میکند که این عمل فقط حجم متن را افزایش میدهد و از پیش رفتن زمان داستان هیچ اثاری در
هنگام نقل قول یافت نمیشود .است اده از این عنصر ،ضمن آنکه سرعت روایت را کند میکند ،باعث میشود تا خواننده از خاالل
این نقل قولها با بسیاری از وقایع اتّ اقافتاده در داستان آشنا شود و همچنین ،به افکار و عقاید شخصیّتها پی ببرد که ایان خاود
باعث عالقهمندی مخاطب به پیگیری داستان میشود .قابل ذکر است که اگر حدّ و حادود اسات اده از ایان عنصار رعایات نشاود،
باعث خستگی و مالات و در نتیجه ،بیرغبتی خواننده به پیگیری ادامۀ داستان خواهد شد.
است اد چشمگیر از «نقل قول» در حکایتهای گلستان تأثیر مستقیم در کاهش سرعت روایت در حکایتهای ایان اثار داشاته
است .تقریباً در تمام حکایتهای گلستان است اده از«نقل قول» مشاهد میشود .بهکارگیری این عنصار در میاان حکایاات گلساتان
بدین گونه است که هنگامی که شخصیّتی از حکایت در حال روایت است ،در میان روایت ،سعدی نقل قولهایی از افارادی نظیار
فریدون ،انوشیروان ،اقمان ،خردمندان ،حکما ،اطی ان ،فیلسوفان ،صاحبدالن ،ملّاحان ،عرب و گاهی بدون ذکر فاعل مانند :گ تهاند،
گویند و گاهی نیز نقل حدیث یا آیه را ارائه کردهاست که بهرغم افزایش حجم متن حکایتها ،هیچ پیشبردی در سارعت روایات
نداشته و بلکه از سرعت آن نیز کاستهاست .نمونههای این بخش نیازی به تحلیل ندارند .اذا امثاای ذکر میشاود و بقیاۀ نموناههاا
ارجاع داده میشوند:
«آن شنیاااااادی کاااااه الغاااااری داناااااا

گ ااات باااااری بااااه ابلااااهی فاربااااه

اسااااب تااااازی اگاااار ضااااعی ،بااااود

همچنااااان از طویلااااه ای خاااار بااااه»
(سعدی )53:8113 ،

«در حدیث است :ما من مواود ااّا و قد یواد علی اا طره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه»
داناای کااه چااه گ اات زال بااا رسااتم گاارد

دشااامن نتاااوان حقیااار و بیچااااره شااامرد

دیدیااام بساای ،کااه آب سرچشاامۀ خاارد

چاااون بیاااشتر آماااد شااتر و بااار بباارد»
(همان)37 :

«و حکما گ تهاند :چهار کس از چهار کس به جان ]به[ رنجند :حرامی از سلطان ،و دزد از پاسپان ،و فاسق از غمّااز ،و روساپی
از محتسب» (همان .)25:است اده از عنصر«نقل قول» در حکایتهای زیادی از گلستان به چشم میخورد .از جمله در حکایتهای:
 72 ،73 ،71 ،71 ،75و  15باب اوّل 15 ،81 ،3 ،و  17باب دوم 85 ،و  71باب سوم 3 ،و  83باب پنجم 5 ،1 ،8 ،و  75باب ه اتم.
است اده از عنصر «نقل قول» حجم نسبتاً باالیی از متن حکایتهای گلستان را به خود اختصاص داده است و اغلب این نقل قولهاا
نیز کوتاه هستند.
 .11-2-2کاربرد تشبیه
شگرد دیگری که نویسندگان برای کاهش سرعت روایت میتوانند از آن بهره بگیرند ،عنصار «تشابیه» اسات .در ایان کاارکرد،
نویسنده قادر است اعمال و رفتار شخصیّتهای داستان را با هم مقایسه کند و شباهتهای آنان را ذکر کناد و یاا اینکاه اشاخاص
داستان را با شخصیّتهای اسطورهای و دیگر موارد از طریق تشبیه مقایسه کند که نمود این شباهتها در روایات باعاث ایساتایی
1
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سرعت روایت از نظر زمان میگردد .گاهی نیز فضاها و مکانهای موجود در داساتان در هنگاام روایات ماتن ،ماورد تشابیه قارار
میگیرند که این تشبیهات و مقایسهها ،باعث جلوگیری از پیشروی زمان روایت داستان میشود و فقاط حجمای از ماتن باه آنهاا
اختصاص مییابد .با توجّه به این گ تار میتوان نتیجه گرفت که کاربرد «تشبیه» به شکلی باعث کندی سرعت روایات مایشاود و
حجم متن را افزایش میدهد ،بدون آنکه زمان داستان به جلو حرکتی داشته باشد .در واقع ،هنگامی کاه در متنای هنگاام روایات،
عنصر «تشبیه» به کار میرود سرعت روایت ثابت میشود .در این تحقیق که عوامل افزاینده و کاهند سرعت ماورد بحاث اسات،
سرعت ثابت نیز در گروه عوامل کاهند سرعت قرار میگیرد .سعدی در حکایتهای گلستان فقط در چند ماورد از عنصار تشابیه
است اده کرده است که این نمونهها در ذیل ارائه میشوند:
«پسر چون پیلِ مست درآمد به صدمتی که اگر کوه آهنین بودی از جای بکندی» (سعدی .)23:8113 ،تشبیه به کار رفته در این
مثال ،در مورد «شاگرد کشتیگیر» است که در حکایت  72از باب اوّل آمدهاسات .و یاا در حکایات  87از بااب چهاارم ،صادای
«خطیب بدآواز» این گونه تشبیه شدهاست« :گ تی نعیب غراب اابین در پرد ااحان اوست یا آیات انّ انکار االصاوات در شاأن او»
(همان .)818:نمونۀ دیگر از کاربرد تشبیه« :حلقی] داشت[ طیّب االدا و خلقی کاابدر اذا بدا» (همان .)811 :در ایان مثاال شاباهت
«حلق» و «خلقِ» شاهد (شخصیّت حکایت) به نمایش گذاشته شدهاست« .دخل آب روان اسات و خارج آسایای گاردان» (هماان،
 .)853با توجّه به این امر که است اده از عنصر «تشبیه» از عوامل کاهند سرعت روایت است ،است اد بسیار ناچیز ساعدی از آن در
روایت حکایتهای گلستان ،باعث شده است تا این عنصر در سرعت روایت این حکایتها تأثیر چندانی نداشته باشد.
 .11-2-2افزودن اپیزود

1

اپیزود عبارت است از :داستان فرعی ،داستان ضمنی ،واقعۀ فرعی ،واقعۀ ضمنی ،حادثۀ مستقل ،داستان یا رویادادی مساتقل کاه
در متن اصلی داستان میآید .در واقع ،اپیزود در خدمتِ رساندن م هوم پیرنگ داستان است و همچنین ،گاهی برای تنوّعبخشی باه
پیرنگ ذکر میشود .اپیزود میتواند به تنهایی داستان کاملی باشد و حتّی بدون آنکه در کلّ داستان خللی وارد کناد ،حاذف گاردد
(داد .)831 :8115،به عبارت دیگر ،جای دادن چند م هوم با شکل مستقل در یک قصّه برای رسیدن به هادفی مشاخّص« ،اپیازود»
نام دارد .نویسنده با افزودن اپیزود و بیان داستانهای فراوان فرعی و حاشیهای میتواند سرعت روایت را کاهش چشمگیری بدهد.
به طور کلّی ،متن را میتوان در ابعاد و سطوح مختل ،بررسی کرد .یکی از این سطوح ،سطغ «اپیزودی» است .از این رو ،گ تهاند:
«اپیزود به عنوان جزئی از یک کل ،درک میشود که آغاز و پایانی دارد و بنابراین در قااب زمان و مکان تعریا ،مایشاود .دیگار
اینکه اپیزود به طور عمده ،دربرگیرند رشتههای متواای وقایع یا اعمال است .اپیزود باه نحاوی دارای اساتقالل نسابی و وحادت
درونمایهای است که میتوانیم آن را از سایر اپیزودها متمایز کنیم» (غیاثیان و همکاران .)811 :8131 ،در مجموع ،افازایش اپیازود
در روایتِ متنِ اصلی باعث ت هیم راحتتر مطلب به مخاطب میشود ،امّا سرعت روایت را کُند میکند .است اده از اپیزود همچنین،
از خستگی خوانند روایت به دایل یکنواختی موضوع ،جلوگیری میکند.
سعدی در میان برخی از حکایتهای اصلی گلستان گاهی به شیو داستان در داستان (اپیزودی) ،حکایات فرعی کوچکتاری را
نقل کردهاست .در این نوع حکایات ،در سیرروایت اصلی ،حکایت فرعی به قصد تعلیق ،تأخیر انداختن و یا ذکر نتاایج اخالقای و
همچنین ،ملموستر کردن پیام مورد نظر سعدی برای خوانندگان در حکایت اصلی ،گنجاناده شادهاسات .ایان اپیزودهاا سارعت
روایت حکایتها را کاهش چشمگیری دادهاست .به عنوان مثال ،در حکایت  85از بااب اوّل در ضامن حکایات «وزیار معازول»،
حکایت «سیه گوش» را ذکر کردهاست« :سیه گوش را پرسیدند که مالزمت صحبت شیرت به چه وجه اختیار آمد؟ گ ت :تا فضلۀ
صیدش میخورم و از شرّ دشمنان در پناه صواتش زندگانی میکنم .گ تند :اکنون که به ظلّ حمایتش درآمدی و باه شاکر نعماتش
اقرار کردی چرا نزدیک تر نیایی تا به حلقۀ خاصّانت درآرد و از بندگان مخلصت شمارد؟ گ ت :از بطش او همچنان ایمن نیساتم»
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(سعدی .)33 :8113 ،نمونۀ دیگر است اده از «اپیزود» در حکایت بعدی همان باب ( ،83باب اوّل) ،مشاهده میشود:
«حکایت آن روباه مناسب حال توست که دیدندش گریزان و بیخویشتن ،افتان و خیزان .کسی گ اتش :چاه آفات اسات کاه
موجب چندین مخافت است؟ گ ت] :شنیدم[ شتر را به سخره میگیرند .گ تند :ای شی تۀ الیعقل شتر ]را[ با تو چه مناسبت و تاو
را با او چه مشابهت؟ گ ت :خاموش! که اگر حسودان به غرض گویند شتر است ]و گرفتار آیم[ که را غم تخلیص مان باشاد ]تاا
ت تیش حال من کند[؟ و تا تریاق از عراق آورده باشند مار گزیده مرده باشد» (همان .)28-25 :در هر دو مثال مذکور ،حکایتهای
تمثیلی را که یکی از شخصیّتهای حکایت در ضمن حکایت اصلی تعری ،کردهاست« ،اپیازودی» مایباشاد کاه سارعت روایای
حکایت را کاهش دادهاست .سعدی در حکایتهای  11و  13باب اوّل 75 ،83 ،3 ،و  15بااب دوم 1( 71 ،85 ،ماورد) و  73بااب
سوم7(87 ،85 ،مورد) 83 ،و  81باب پنجم 5 ،باب ششم 3 ،و  75باب ه تم ،نیز از عنصر «اپیزود» است اده کردهاست.
 .12-2-2شتاب منفی
گاهی نویسنده در روایتِ داستان حجم زیادی از متن را به وقایعی اختصاص میدهد که از احاظ زمانی در برهاهای کوتااه رخ
دادهاند .این عمل ،سرعتِ روایت را کند میکند و نظریّهپردازان روایت از جمله «ژرار ژنت» از آن تحت عنوان «شتاب من ای» یااد
میکنند (ریمونکنان .)21:8112 ،شتاب من ی یکی از عوامل کاهشدهند سرعت روایت در حکایتهای گلستان است که در یکی
از حکایتهای این اثر دیده میشود .نمونۀ بارز «شتاب من ی» را سعدی در حکایت  71از باب سوم (حکایات مشاتزن) باه کاار
بردهاست .در این حکایت ،سه ص حه از متن به نصیحتهای «پدر مشتزن» اختصاص یافته که راوی (سعدی) آن را از زبان پادر
مشتزن بیان کردهاست .راوی این احظۀ کوتاه از زمان تقویمی حکایت را با روایتگری ،در حجم متن سهصا حهای آوردهاسات و
به این ترتیب مثال بارزی از «شتاب من ی» را به نمایش گذاشتهاست تا خواننده با عالقهمندی بیشتر مطلب را دنبال نماید .این ناوع
روایت باعث کندی سرعت روایت شده و به روند روایتگری حکایت شتاب من ی داده است .بنابراین ،اشغال حجم ساه صا حهای
از متن حکایت برای نصیحت در این مثال ،بهخوبی بیانگر شتاب من ی است.
 .13-2-2مقایسۀ شخصیّتهای داستان
هنگامی که نویسند متن روایی ،شخصیّتهای داستانش را در متن با هم مقایسه میکند ،بر حجم کتاب افزوده میشاود ،بادون
اینکه از احاظ زمانی در داستان حرکتی دیده شود .این شیو روایت باعث کندی و در نهایات ،رکاود سارعت روایات مایگاردد.
سعدی نیز در حکایتهای گلستان از این شگرد برای کاستن سرعت روایات اسات اده کاردهاسات .نموناۀ کااربرد عنصار«مقایساۀ
شخصیّتها» را در این سه مثال میبینیم« :ملکزادهای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادرانش بلند و خاوبروی» (ساعدی،
« .)53 :8113دو امیرزاده در مصر بودند :یکی علم آموخت و ]آن[ دگر مال اندوخت .عاقبهاالمر این یکی علّامۀ عصر گشات و آن
دگر عزیز مصر شد» (همان« .)853 :دو درویش خراسانی مالزم صحبت یکدیگر سیاحت کردند ]ی[ یکی ضعی ،بود که هر ]به[
دو شب ]به[ اندک طعام افطار کردی ،و آن دیگر قوی ]که هر روز[ سه بار خوردی» (همان.)888 :
در هر سه مثال باال ،سعدی بین هر دو شخصیّت موجود در حکایتها ،مقایسهای انجام داده است که این مقایسه ،بادون آنکاه
از احاظ زمانی ،حرکتی در روایتِ حکایت ایجاد کرده باشد ،فقط حجم حکایات را افازوده اسات .در ایان گوناه ماوارد سارعت
روایت ،کُند و یا حتّی ثابت میشود.
 .3نتیجه
بررسی سرعت روایت برای آن است که نشان داده شود در یک اثر ادبی ،کنشها و رویدادها در طول چه مدّتی از زمان رخ داده و
در سنجشِ هر یک از برهههای زمانی ،چه حجمی ازکتاب به آنها اختصاص یافته است .در این مقااه که به بررسی سرعت روایات
در حکایتهای گلستان سعدی پرداخته شد ،با توجّه به نتایج این پژوهش مشخّص گردید که:
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 -8در حکایتهای گلستان ،است اده از عناصرِ گزینش و حذف ،بسامد م رد و بسامد بازگو ،باعث افزایش سارعت (سایر تُناد)
روایت شدهاست ،امّا این عوامل کارکرد چشمگیری از احاظ سرعت بخشیدن به سیر روایات ندارناد .بناابراین ،هرچناد کاه ایان
عوامل کاربرد زیادی در مجموع کلّ حکایتها ندارند ،در قسمتهایی که مورد است اده واقع شدهاند ،سرعتِ روایت حکایتهاا را
«تُند» کردهاند.
 -7در حکایتهای گلستان از کاربرد عناصرِ توصی ،،بیان عمل ذهنای ،افازودن اپیازود ،بساامد مکارّر ،زماانپریشای از ناوع
گذشتهنگری ،نمایاندن زمان روانی -عاط ی ،شتاب من ی ،خودگویی ،گ توگاو (دیاااوگ) ،نقال قاول ،تشابیه ،نظریّاهپاردازی و
مقایسۀ شخصیّتها ،بیشتر بهره برده شدهاست که این عوامل باعث کُند شدن سرعتِ رواییِ حکایتها شدهاست .بناابراین ،عوامال
کاهند سرعت روایت در این حکایتها حجم بسیار باالیی از متن را به خود اختصاص دادهاند .به عبارت دیگار ،عوامال کاهناد
سرعت روایت در حکایات گلستان از کارکرد بسامدی باالیی برخاوردار هساتندل باه گوناهای کاه از احااظ پراکنادگی در بیشاتر
حکایات ،این عوامل دیده میشوند .در نتیجه ،عوامل افزایند سرعت روایت در این حکایتها در مقایساه باا عوامال کاهناد آن،
بسیار ناچیز هستند و کاربرد کمتری دارند .به همین جهت ،گلستان اثری است با سرعت کندِ روایت که این کندی به دایال حجام
کم (کوتاه بودن) حکایتها و با توجّه به ماهیّت «واقعگرایی» بیشتر حکایتها ،سبک نگارش آنها و همچنین ،جنبۀ هناری ساعدی
در روایتپردازی حکایات ،برای این اثر یک حُسن و امتیاز مثبت به حساب میآید .بنابراین ،با توجّه به نتایج این مقاااه مایتاوان
حکایتهای گلستان را در مجموع ،متنِ رواییای دانست که سرعت روایت در آنها «کُند» است .اابتّه ایان کنادی سارعت روایات
مؤثّر واقع شده استل زیرا عناصرکاهش سرعت روایت در این حکایتها از عوامل جذّابیّت و شهرت آنها به شمار مایآیناد و در
محبوبیّت و شهرت گلستان ،اثر مثبت به جای گذاشتهاند .از این رو ،این ویژگی باعث شاده اسات تاا خوانناده بادون مالاات ،از
خواندن حکایتها اذّت ببرد و ماجرا ،اتّ اقها و حوادو آنها را تا پایان پیگیری کند .شاهد این مدّعا ،چاا هاای متعادّد و مکارّر
کتاب گلستان توسّط انتشارات مختل ،و با تیراژ باالست که همگی حکایت از یافتن اقبال عمومی این اثر از سوی مخاطبان دارد.
پینوشتها
 -8مبنای بررسی و نقل شواهد (ارجاعات) از حکایتهای گلستان در این مقااه ،بر اسااس کتااب گلساتان نساخۀ مصاحّغ دکتار
غالمحسین یوس ی است که بر بنیاد آن ،این پژوهش سامان یافتهاست.
 -7شتاب مثبت :اختصاص یک تکّۀ کوتاه از متن به مدّت زمان درازی از داستان« ،شتاب مثبت» نام دارد (ریمونکنان.)21 :8112 ،
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